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ชื่อ ก�รบังคับใช้และนิย�มศัพท์

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

พ.ศ. ๒๕๕๑”

 อธิบาย มาตรานี้กำาหนดชื่อของกฎหมาย

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 อธบิาย มาตรานีเ้ปน็วนับงัคบัใชข้องกฎหมาย เมื่อกฎหมายประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ วันที่บังคับใช้กฎหมายฉบับ

นี้ก็คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นมา

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

 “ความผิดปกติทางจิต” หมายความว่า อาการผิดปกติของจิตใจที่

แสดงออกมาทางพฤติกรรม อารมณ์ ความคิด ความจำา สติปัญญา ประสาท

การรับรู้ หรือการรู้เวลา สถานที่หรือบุคคล รวมทั้งอาการผิดปกติของจิตใจที่

เกิดจากสุรา หรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

 “แพทย์” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามกฎหมาย

ว่าด้วย วิชาชีพเวชกรรม

 “จิตแพทย์” หมายความว่า แพทย์ ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสือ

อนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

จิตเวชศาสตร์หรือสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 “พยาบาล” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วย วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 “ผูป้ว่ย” หมายความวา่ บคุคลทีม่คีวามผดิปกตทิางจติ ซึง่ควรไดร้บั

การบำาบัดรักษา
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 “ผู้ป่วยคดี” หมายความว่า ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ไต่สวน

มูลฟ้องหรือพิจารณาในคดีอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งให้ได้รับ

การตรวจหรือบำาบัดรักษา รวมทั้งผู้ป่วยที่ศาลมีคำาสั่งให้ได้รับการบำาบัดรักษา  

ภายหลังมีคำาพิพากษาในคดีอาญาด้วย

 “ภาวะอันตราย” หมายความว่า พฤติกรรมที่บุคคลที่มีความ

ผิดปกติทางจิตแสดงออก โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย ร้ายแรง 

ต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น 

 “ความจำาเป็นต้องได้รับการบำาบัดรักษา” หมายความว่า สภาวะของ

ผูป้ว่ยซึง่ขาดความสามารถในการตดัสนิใจ ใหค้วามยนิยอมรบัการบำาบดัรกัษา 

และต้องได้รับการบำาบัดรักษาโดยเร็ว เพื่อป้องกันหรือบรรเทามิให้ความผิด

ปกตทิางจติทวคีวามรนุแรง หรอืเพื่อปอ้งกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูป้ว่ยหรอื

บุคคลอื่น

 “การบำาบัดรักษา” หมายความรวมถึง การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

ทางการแพทย์และทางสังคม

 “สถานบำาบัดรักษา” หมายความว่า สถานบำาบัดรักษาทางสุขภาพจิต 

ที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนดตามพระราชบัญญัตินี้*

 “คมุขงั” หมายความวา่ การจำากดัสทิธเิสรภีาพของบคุคลดว้ยอำานาจ

ของกฎหมาย โดยการคุมตัว ควบคุม กัก กักกัน ขัง กักขัง จำาขังและจำาคุก

 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสขุภาพจติแหง่ชาติ

 “คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษา” หมายความว่า คณะกรรมการ

สุขภาพจิตระดับสถานบำาบัดรักษา

* ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายชื่อสถานบำาบัดรักษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้

หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ๑๗ แห่ง ในสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๐ 

แห่ง สังกัดกรมการแพทย์ ๑ แห่ง สังกัดสำานักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวง

ศึกษาธิการ ๓ แห่ง เป็นสถานบำาบัดรักษาตามพระราชบัญญัตินี้  ราชกิจจานุเบกษา  

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง หน้า ๔๔-๔๖
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 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบ

ทีค่ณะกรรมการกำาหนด และรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสุขภาพจิต

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี

 อธิบาย มาตรานี้เป็นนิยามศัพท์ที่ใช้ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้

 ลกัษณะของคำานยิามที่ใช้ ในกฎหมายมคีวามมุง่หมายอยู ่๒ ประการ

คือ

 ๑. เป็นการอธิบายของคำานั้นๆ ที่มีความหมายเฉพาะในพระราช

บัญญัตินั้นๆ  

 ๒. เป็นการย่อคำาให้สั้นในกรณีที่บทบัญญัติใช้คำานั้นซ้ำาๆ กันใน

มาตราตา่งๆ เปน็การประหยดัที่ไมต่อ้งเขยีนคำาเตม็ แมว้า่คำาเหลา่นัน้จะมคีวาม

หมายธรรมดา

 อย่างไรก็ตาม บางคำานอกจากกำาหนดให้มีความหมายพิเศษแล้ว ยัง

ตอ้งการให้ ใชซ้้ำาไดอ้ยา่งสัน้ๆ อกีดว้ย เปน็ความประสงคท์ัง้ ๒ ประการพรอ้ม

กันเลย

 ความหมายของคำาว่า “ความผิดปกติทางจิต” ในกฎหมายฉบับนี้

นิยามให้หมายถึง ความผิดปกติทางจิตในบางกลุ่มเท่านั้น มิได้หมายถึงความ

ผิดปกติทุกประเภท (Mental Disorder) ที่จัดแบ่งไว้ ในการแบ่งแยกของโรค

ระหวา่งประเทศขององคก์ารอนามยัโลกครัง้ลา่สดุ (International statistical 

classification of diseases and related health problems 10
th
 Revision 

1992 หรือ ICD 10) แต่กลุ่มที่น่าจะอยู่ในความหมายของความผิดปกติทาง

จิต ความนิยามข้างต้น ได้แก่

 ๑. กลุ่มความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากพยาธิสภาพของสมอง  

(Organic symptomatic mental disorder) เชน่ กลุม่สมองเสื่อม (Dementia) 

และโรคต่างๆ ของสมองท่ีมีอาการทางจิต

 ๒. กลุ่มความผิดปกติทางจิต ที่เป็นโรคจิตเภทและหลงผิด
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 ๓. กลุ่มความผิดปกติทางอารมณ์ (Mood or affective disorders)

 ๔. กลุ่มปัญญาอ่อน (Mental retardation) 

 ๕. กลุม่ความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการใชส้รุาและ

สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งรวมยาเสพติดทั้งหลายด้วย

 ความผดิปกตทิางจติกลุม่อื่น ๆ  นา่จะไมเ่กีย่วกบัความผดิปกตทิางจติ 

ตามความหมายในพระราชบัญญัตินี้

 สำาหรับคำาว่า “แพทย์” “จิตแพทย์” และ “พยาบาล” นั้น ที่ต้องนำา

มาบญัญตัไิว้ ในนยิามศพัทน์ี ้กเ็พื่อใหเ้ปน็คำาทีส่ัน้ เมื่อนำาไปใชซ้้ำาๆ ในกฎหมาย 

และเน้นให้บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตประกอบ

วิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วย วิชาชีพนั้น ทั้งนี้ในความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป 

คำาว่า แพทย์ จิตแพทย์ และพยาบาลนั้น มิได้เจาะจงถึงผู้รับใบอนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพ

 คำาว่า “ผู้ป่วย” ในกฎหมายนี้มิได้หมายถึง ผู้ป่วยทางกายหรือทาง

จิตโดยทั่วไป แต่ให้หมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตตามกฎหมายนี้ ที่

ควรได้รับการบำาบัดรักษา

 คำาว่า “ผู้ป่วยคดี” มีความหมายเฉพาะผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการ

กระทำาความผดิอาญา ทีอ่ยูร่ะหวา่งการถกูสอบสวน การไตส่วนมลูฟอ้ง หรอืการ

พิจารณาคดีอาญาในศาล ซึ่งพนักงานสอบสวน หรือศาลสั่งให้ได้รับการตรวจ

หรือบำาบัดรักษาและรวมถึงผู้ที่ถูกศาลสั่งให้ได้รับการบำาบัดรักษา ภายหลัง 

คดสีิน้สดุแลว้ดว้ย การกำาหนดคำานี้ไว้ ในกฎหมายกเ็พื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 

๑๔ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้

 มาตรา ๑๔ ในระหวา่งทำาการสอบสวน ไตส่วนมลูฟอ้ง หรอืพจิารณา

ถา้มเีหตคุวรเชื่อวา่ ผูต้อ้งหา หรอืจำาเลยเปน็ผูว้กิลจรติและไมส่ามารถตอ่สูค้ดี

ได ้ใหพ้นกังานสอบสวนหรอืศาลแลว้แตก่รณ ีสัง่ใหพ้นกังานแพทยต์รวจผูน้ัน้ 

เสร็จแล้วให้เรียกพนักงานแพทย์ผู้นั้น มาให้ถ้อยคำาหรือให้การว่าตรวจได้ผล

ประการใด
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 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว่า ผู้ต้องหาหรือจำาเลยเป็น

ผู้วิกลจริต และไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้งดการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือ

พจิารณาไว ้จนกวา่ผูน้ัน้หายวกิลจรติหรอืสามารถจะตอ่สูค้ดไีด ้และใหม้อีำานาจ

ส่งตัวผู้นั้น ไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบให้แก่ผู้อนุบาล ข้าหลวงประจำา

จังหวัด หรือผู้อื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร

 กรณีที่ศาลงดการไต่สวนมูลฟอ้งหรอืพจิารณา ดังบัญญัติไว้ ในวรรค

ก่อน ศาลจะสั่งจำาหน่ายคดีเสียชั่วคราวก็ได้

 คำาวา่ “ภาวะอนัตราย” เนน้ไปทีพ่ฤตกิรรมของผูท้ีม่คีวามผดิปกตทิาง

จติ ทีแ่สดงออกใหค้นทัว่ไปเหน็ไดว้า่ พฤตกิรรมนัน้นา่จะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายรา้ย

แรงตอ่ชวีติ รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิของผูน้ัน้เอง หรอืของผูอ้ื่น เชน่ ผูท้ีม่พีฤตกิรรม

พยายามทำาลายชวีติตนเอง หรอืผูท้ีม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงความอาฆาตมาดรา้ยตอ่ 

ผู้อื่นโดยไม่มีมูลเหตุจูงใจ

 คำาว่า “ความจำาเป็นต้องได้รับการบำาบัดรักษา” หมายถึง สภาวะ

ของผู้ป่วยที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า ตนควรเข้ารับการรักษา เพราะเขาไม่

เข้าใจว่าตนป่วยเป็นความผิดปกติทางจิต ที่จำาต้องได้รับการบำาบัดรักษาโดย

เร็ว เพื่อป้องกันหรือบรรเทาอาการความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรงขึ้น 

หรือเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองหรือผู้อื่น ทั้งๆ ที่ขณะนั้น  

ผู้นั้นอาจมิได้อยู่ในภาวะอันตรายก็ได้

 คำาว่า “การบำาบัดรักษา” “สถานบำาบัดรักษา” และ “คุมขัง” 

กฎหมายนี้กำาหนดให้มีความหมาย ต่างไปจากความหมายที่เข้าใจกันทั่วไป

 นอกจากนั้นคำานิยามศัพท์ที่เหลือเป็นคำาที่มีความหมายในลักษณะที่

ย่อให้คำาสั้นลง เพื่อสะดวกในการบัญญัติซ้ำาในมาตราต่าง ๆ 

 มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออก

ระเบียบและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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 ระเบยีบและประกาศนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว้

ให้ใช้บังคับได้

 อธิบาย มาตรานี้เป็นบทให้อำานาจทั่วไปของรัฐมนตรีรักษาการ 

ส่วนการออกระเบียบและประกาศที่จะออกได้ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติที่

กำาหนดไว้โดยเฉพาะในตัวมาตราต่างๆ อีกด้วย




